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Viroloog Zeger Debyser over de coronacrisis (p. 2-3)

Stadsbestuur bespaart 7 miljoen euro op onderwijs (p. 2-3)
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Beste Leuvenaar,
We hopen dat u gezond en wel de afgelopen maanden bent doorgekomen. Corona
heeft alles door mekaar geschud. Maar
de vele helpende handen van gewone
Leuvenaars waren hartverwarmend.
De coronacrisis heeft ook Leuven zwaar
getroffen. In het verleden hebben de
Leuvenaars bewezen elke tegenslag met
succes te overwinnen. Dat zal nu niet
anders zijn. We buigen soms, maar we
barsten nooit.
Uw N-VA-bestuursleden zorgden de
afgelopen maanden voor muziek in de
tuin van enkele woonzorgcentra en
staken de handen uit de mouwen als
vrijwilliger. Daarnaast maakten we een
plan om onze stad er opnieuw bovenop te
helpen. Met stevige investeringen in een
warm en sociaal Leuven, een daling van
de belasting op wonen en ademruimte
voor gezinnen en handelaars. We reikten
de meerderheid de hand om daar samen
werk van te maken.
Ondertussen zorgden we met de Vlaamse
Regering voor 560.000 euro extra voor
kwetsbare Leuvenaars en investeerden
we 1,3 miljoen euro in onze Leuvense
sport- cultuur- en jeugdverenigingen. We
blijven ons inzetten voor elke Leuvenaar.
Geniet van een welverdiende vakantie.
Houd het veilig. En vergeet niet om onze
lokale handelaars en horeca eens goed
te steunen.
Lorin Parys, fractievoorzitter en
Vlaams Parlementslid

V.U.: JOHAN SCHOOFS, WILLEM COOSEMANSSTRAAT 126, 3010 LEUVEN

www.n-va.be/leuven

N-VA Leuven

Samen voor een veerkrachtig Leuven
Net zoals andere steden en gemeenten werd Leuven zwaar getroffen door de coronacrisis. Samen met de Leuvenaar wil N-VA Leuven vooruitkijken en veerkracht tonen
om onze mooie stad opnieuw te laten bruisen. We stelden een relanceplan met drie
prioriteiten op en legden dat voor aan het stadsbestuur.
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Een warm en sociaal Leuven

In een warm en sociaal Leuven laten we wie hulp nodig
heeft, niet in de steek. We pleiten voor de ondersteuning
van lokale initiatieven rond mentaal welzijn, een verdere
uitrol van Zorgzame Buurten, een hoger budget voor
het OCMW en een gemeentelijke mantelzorgpremie.
Daarnaast willen we een eigen strategische voorraad
beschermend materiaal aanleggen en ondersteunen we
de Leuvense verenigingen.
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Lagere belasting op wonen

Tijdens de coronacrisis heeft het beschikbaar
inkomen van heel wat Leuvenaars een knauw
gekregen. Daarom blijven wij aandringen op
de schrapping van de 10 procent verhoging van
de onroerende voorheffing.
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Ademruimte voor gezinnen en ondernemers

Met de toekenning van een lokaal consumptiekrediet
van 100 euro per volwassen Leuvenaar geven we de
Leuvense gezinnen een duwtje in de rug en injecteren
we tegelijkertijd 8 miljoen euro in de lokale economie.
We schelden dit jaar de stadstaksen voor de ondernemers kwijt en lokken bezoekers naar onze stad.
Enerzijds door te investeren in een communicatie- en
marketingcampagne, anderzijds door het eerste uur
ondergronds parkeren in het centrum gratis te maken.

Waar halen we de centen?
Door enkele vastgoedtransacties en de ontwikkeling van een project van 11 miljoen
euro zoals Leuven Bad uit te stellen, kunnen we dit plan financieren en prioriteit
geven aan het welzijn van de Leuvenaars.
Een volledig overzicht van ons herstelplan vindt u op www.n-va.be/leuven.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 10 augustus.
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Gemeenteraadslid en viroloog Zeger Debyser:
“Er moeten veel sneller meer testen komen om het coronavirus
in te dijken”
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Wist u dat N-VA Leuven een viroloog in haar rangen heeft? Zijn naam is Zeger Debyser, vicefractieleider van uw N-VA-ploeg
in de gemeenteraad. Zeger werkte de afgelopen maanden achter de schermen, waar hij advies verleende als schaduwexpert.
Vandaag stellen we hem enkele prangende vragen over de coronacrisis.

Allereerst, hoe heb jij de afgelopen maanden persoonlijk
beleefd?
“Zo’n crisis laat natuurlijk geen enkele viroloog ongemoeid, hoewel
ik als hiv-expert niet direct betrokken werd bij het beleid. Ons
labo werd uiteindelijk gesloten, al hadden we ons wel kandidaat
gesteld om te helpen testen. Daar is men helaas niet op ingegaan.
Dat gaf me alleszins extra tijd om alles op de voet op te volgen
en advies te verlenen aan journalisten en parlementsleden. Als
schaduwexpert, zou je kunnen zeggen.”

“Het werd allemaal wel heel persoonlijk toen Fred, oud-gemeenteraadslid, onwel werd. Hij zat al twee weken ziek thuis maar
kreeg geen test. Hij voldeed niet aan de strenge testcriteria die
toen golden. Ik heb hem meteen doorgestuurd naar spoed en wat
bleek? COVID-19. Fred is ondertussen weer gezond en wel, maar
wat hij meemaakte heeft me geraakt en mijn visie op de aanpak
van het virus sterk gevormd. Er waren veel te weinig testen
beschikbaar om de besmette mensen tijdig te detecteren en te
behandelen. En dat mogen we in dit land niet zomaar aanvaarden.”

Kort samengevat, wat weten we over het coronavirus
en het ontstaan ervan?

“Bijkomend onderzoek is zeker vereist, maar het ziet ernaar uit dat
het SARS-CoV-2-virus, zoals het officieel heet, ergens in China
in het najaar van 2019 oversprong van vleermuis op mens. De
verspreiding werd versneld doordat er op de markt in Wuhan
levende dieren verhandeld werden. De eigenlijke voorloper van
het virus werd nog niet geïdentificeerd.”

In januari verschenen de eerste berichten over het
virus, dat heel wat levens kostte in de Chinese stad
Wuhan. Wist je toen al hoe ernstig het was?

“Heel wat virologen reageerden in het begin sceptisch in de media.
Ze maakten de vergelijking met het SARS- of Zikavirus, die
waren tenslotte ook overgewaaid. In februari bleek echter dat
het virus zich pijlsnel begon te verspreiden en besloot China
om erg strenge quarantainemaatregelen in te voeren. Toen
werd ik ongerust en kreeg ik onbegrip voor de luchtige toon in
onze media. Ik weet nog goed dat ik vrienden en kennissen heb
afgeraden om naar Italië te reizen in de krokusvakantie, dat ik
terugkerende skiërs ook heb aangesproken en gevraagd om te
kiezen voor zelfisolatie bij terugkomst. In de eerste week van
maart werd mijn voorgevoel bevestigd. Onze universiteit kreeg
een mail met de vraag naar reagentia voor testen. Kort daarna
gingen we in lockdown en vond het laatste feestje op de Leuvense
Oude Markt plaats. Toen zat het goed fout.”

‘Niets dan lof voor de Belgische aanpak’ kopte Het
Laatste Nieuws in maart. Denk je er ook zo over?

“Dat terwijl iedereen in die periode alarm sloeg! Ik begreep
dat stuk toen niet en ook nu niet. Wat de aanpak van het virus
betreft, zijn we in Europa onderaan de ladder geëindigd. De
zorgverleners hebben uitstekend werk geleverd, maar het
beleid heeft gefaald. Geen maskers, geen testen, verwarrende
communicatie, virologen die de rol overnamen van politici.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat de gezondheidszorg op
twéé beleidsniveaus gecoördineerd werd, wat voor heel wat

Stadsbestuur bespaart 7 miljoen
euro op stedelijk onderwijs
Eind juni liet het stadsbestuur weten een overnemer te zoeken
voor de stedelijke school voor kleuter- en lager onderwijs (SKLO)
en de stedelijke school voor buitengewoon onderwijs (SBLO
Parkschool). N-VA Leuven is bezorgd over die ontwikkeling.
De twee stadsscholen barsten uit hun voegen. De schoolgebouwen
voldoen al lang niet meer aan de basisvereisten en men maakt al
jaren gebruik van containerklassen. Beide scholen keken dan ook
reikhalzend uit naar de geplande renovatie, waarvoor Vlaanderen
al 4,8 miljoen euro subsidies had voorzien.

Kwaliteitsvol onderwijs moet een topprioriteit zijn, geen
besparingspost.
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inefficiëntie zorgde. De bevoegdheden voor de gezondheidszorg
moeten dringend overgeheveld worden naar het niveau dat
het dichtst bij onze burgers staat, de gemeenschappen. Waar
wachten we op?”

Heb je nog een boodschap voor de Leuvenaars?

“Ik wil hen vooral bedanken voor hun inzet. De Leuvenaars
hebben zich heel solidair getoond: witte lakens, klapconcerten,
beertjes aan het raam en veel woorden van goede moed. Ik
heb énorm veel waardering voor wie tijdens deze crisis bleef

doorwerken in bijna onmogelijke omstandigheden: zorgverleners,
leerkrachten, leveranciers, winkelpersoneel, vuilnisophalers,
onze handel, onze horeca en zo kan ik eeuwen doorgaan.
Respect! Als we nu allemaal samenwerken en de regels volgen,
kunnen we de tweede golf zo goed mogelijk doorstaan.
Naast Zeger deelden nog tientallen N-VA-verkozenen hun
ervaringen in de frontlinie tegen corona.
Op www.vlaamseveerkrachtindezorg.be leest u hun verhalen.

Wist u dat …
Renovatie op lange baan geschoven
Toch besliste het stadsbestuur om eerst een overnemer te
zoeken. Dat betekent dus dat de broodnodige en langverwachte
renovatie op de lange baan zal worden geschoven en dat deze
scholen – ondanks de hoog aangeschreven kwaliteit van het
onderwijs – nog langer zullen moeten functioneren in een
erbarmelijke infrastructuur.

Onderwijs moet topprioriteit zijn
Met deze beslissing voert het Leuvense stadsbestuur een
besparing van 7 miljoen euro door. N-VA Leuven is echter van
mening dat ons onderwijs en het welzijn van het personeel en
de kinderen topprioriteiten zouden moeten zijn, in plaats van
een besparingspost. Des te meer omdat een van de twee scholen
buitengewoon lager onderwijs aanbiedt, waar een kwaliteitsvolle infrastructuur zo mogelijk nog onmisbaarder is.
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Ga zorgeloos op
zwier in Vlaanderen
Vakantieland met de
YouFlanders-app.
Zuhal Demir

Vlaams minister van Toerisme

Beleef een erfgoede
zomer in Vlaanderen.
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Erfgoed

Op ontdekkingstocht in Vlaanderen
Deze zomer wordt er eentje in eigen land. Geniet zonder zorgen en in
alle veiligheid van al het moois dat Vlaanderen te bieden heeft.
Fan van ons rijk Vlaams erfgoed?
Surf naar openmonumenten.be/erfgoedezomer, koop een
Open Monumentenkaart en beleef een erfgoede zomer.
Of ga zorgeloos op zwier met de YouFlanders-app.
Surf naar youflanders.be of scan de QR-code. Dan ziet u in één oogopslag
waar het rustig en dus veilig is.

Kom uit uw kot en ga op reis in Vlaanderen Vakantieland.

